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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan hasil penelitian dari variabel Leverage, 

Komponen Arus Kas, Laba Akuntansi terhadap Return Saham. Berdasarkan hasil-hasil penelitian 

tersebut, membuktikan bahwa masih adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian terdahulu. 

Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis pengaruh 

Leverage, komponen arus kas, dan laba akuntansi terhadap return saham yaitu pada perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI sektor barang konsumsi dan makanan tahun 2013 – 2015. 

Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel – variabel yang mempengaruhi 

return saham, karena return saham merupakan tingkat pengembalian berupa imbalan yang diperoleh 

dari hasil jual beli saham,  di mana investor berani berinvestasi dan menanggung risiko atas investasi 

yang dilakukannya. 

Variabel independen pada penelian ini yaitu leverage, komponen arus kas, laba akuntansi, 

sedangkan variabel dependennya yaitu return saham. Penelian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan file 

research. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2013- 2015 yang berjumlah 72 perusahaan.     

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan diperoleh sampel 

sebanyak 24 perusahaan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda dengan software SPSS for windows versi 21, dengan 

memprtimbangkan syarat uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji statistik 

secara parsial (uji t) dan uji  statistik secara simultan (uji F) dengan taraf signifikan α≤5%. 

Hasil penelitian ini adalah leverage, arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham, sedangkan laba akuntansi berpengaruh signifikan 

negatif terhadap return saham. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan bagi para pihak emiten dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan berinvestasi dan  bagi 

penelitian selanjutnya diharapkan  memperbanyak variabel bebas dan juga mengambil sampel berbeda 

dari penelitian ini  agar di peroleh hasil penelitian yang lebih optimal. 
 
KATA KUNCI  : Leverage, Komponen Arus Kas, Laba Akuntansi, Return Saham. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pada era globalisasi saat ini 

dunia usaha di Indonesia memasuki 

masa persaingan yang sangat 

kompetitif. Hal ini disebabkan 

banyaknya perusahaan yang 

beroperasi secara lokal maupun 

berskala internasional. Dalam 

perekonomian modern, salah satu 

sumber dana eksternal bagi 

perusahaan adalah pasar modal. Pasar 

modal memiliki peran besar bagi 

perekonomian suatu negara karena 

pasar modal menjalankan dua fungsi 

sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan. Pasar modal dikatakan 

memiliki fungsi ekonomi karena pasar 

menyediakan fasilitas atau wahana 

yang mempertemukan dua 

kepentingan yaitu pihak yang 

memiliki kelebihan dana (investor) 

dan pihak yang memerlukan dana 

(issuer). 

Investor memerlukan informasi 

untuk menilai kemampuan dan kinerja 

perusahaan dalam menjalankan 

usahanya. Salah satu sumber informasi 

yang diperlukan untuk dasar 

pengambilan keputusan investasi 

adalah laporan keuangan. Menurut 

Jumingan pada Pratama dan Alfian 

(2014),’’ laporan keuangan merupakan 

hasil tindakan pembuatan ringkasan 

data keuangan perusahaan”. Laporan 

keuangan ini disusun dan ditafsirkan 

untuk kepentingan manajemen dan 

pihak lain yang menaruh perhatian 

atau mempunyai kepentingan dengan 

data keuangan perusahaan. 

Setiap pemilik perusahaan akan 

selalu menunjukkan kepada calon 

investor bahwa perusahaan mereka 

tepat sebagai alternatif investasi, maka 

para investor harus memiliki 

perencanaan investasi yang efektif. 

Perencanaan investasi yang efektif 

dimulai dari perhatian terhadap tingkat 

risiko dan return yang seimbang dalam 

setiap transaksi. Keputusan yang 

berdasarkan laporan keuangan dapat 

berupa keputusan investasi, pemberian 

pinjaman, maupun manajemen dalam 

pengelolaan perusahaan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

operasinya. Return Saham dapat 

dilihat dari banyak faktor. Faktor-

faktor yang dapat menjadi 

pertimbangan investor dalam menilai 

perusahaan adalah melalui leverage 

financial, komponen arus kas dan laba 

akuntansi perusahaan. Secara umum, 

peningkatan operating leverage akan 

menyebabkan peningkatan risiko dan 

return. Ditinjau dari penelitian 

sebelumnya oleh Trisnawati (2009) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Durotin Nasikah | 13.1.02.01.0327 
Ekonomi - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 3|| 

 
 

positif antara operating leverage dan 

return saham. Namun, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan 

rasio debt to equity ratio sebagai 

indikatornya. Debt to Equity Ratio 

merupakan rasio yang digunakan 

untuk menilai utang dan ekuitas. 

Ditinjau dari penelitian sebelumnya 

oleh Wibisono (2015), hasil penelitian 

ini menunujukkan bahwa debt to 

equity ratio secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Sedangkan penelitian oleh Alfinanda 

(2015) menunjukkan bahwa debt to 

equity ratio berpengaruh positif 

terhadap return  saham. Parameter 

kinerja perusahaan yang mendapat 

perhatian utama dari investor dan 

kreditor dari laporan keuangan ini 

adalah laba dan arus kas. laba 

akuntansi bisa juga digunakan untuk 

memprediksi kemampuan laba serta 

menaksir risiko dalam investasi dan 

kredit. 

Beberapa peneliti sebelumnya 

telah mengetahui pengaruh Laba 

Akuntansi dan Komponen Arus Kas 

terhadap Return Saham. Penelitian 

yang dilakukan oleh Damayanti 

(2015) menunjukkan bahwa laba 

akuntansi tidak berpengaruh terhadap 

return saham. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Utomo (2011) 

menunjukkan bahwa Laba Akuntansi 

berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. Faktor lain yang 

mempengaruhi return saham yaitu arus 

kas investasi, arus kas pendanaan, dan 

arus kas operasi. Pembedaan 

komponen – komponen arus kas ini 

penting karena tiap – tiap komponen 

tersebut dianggap mempunyai 

pengaruh yang berbeda-beda terhadap 

return saham. Penelitian mengenai 

pengaruh arus kas dan laba terhadap 

return saham telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Ditinjau dari 

peneliti sebelumnya yang dilakukan 

oleh Damayanti (2015) menunjukkan 

bahwa komponen arus kas tidak 

berpengaruh terhadap Return saham. 

Sedangkan, Sari (2007) 

membuktikan bahwa arus kas operasi 

dan investasi berpengaruh terhadap 

return saham sedangkan arus kas 

pendanaan dan laba bersih tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fitria ( 2015 ) , hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

arus kas operasi dan arus kas 

pendanaan tidak berpengaruh terhadap 

return saham, sedangkan arus kas 

investasi berpengaruh terhadap return 

saham. Berdasarkan hasil-hasil 

penelitian tersebut, membuktikan 
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bahwa masih adanya 

ketidakkonsistenan hasil penelitian-

penelitian terdahulu. Hal ini 

mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai 

analisis pengaruh Leverage, 

komponen arus kas, dan laba 

akuntansi terhadap return saham yaitu 

pada perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI sektor barang 

konsumsi dan makanan tahun 2013 – 

2015.  

Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti tertarik mengambil judul 

penelitian “Pengaruh Leverage, 

Komponen Arus Kas, dan Laba 

Akuntansi Terhadap Return Saham 

di Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Periode Tahun 2013 s/d 2015”. 

Rumusan Masalah: 

1. Apakah Leverage berpengaruh 

terhadap return saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode Tahun 2013 

s/d 2015  ? 

2. Apakah Arus Kas Operasi 

berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 

Tahun 2013 s/d 2015  ? 

3. Apakah Arus Kas Investasi 

berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 

Tahun 2013 s/d 2015  ? 

4. Apakah Arus Kas Pendanaan 

berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 

Tahun 2013 s/d 2015  ? 

5. Apakah Laba Akuntansi 

berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 

Tahun 2013 s/d 2015  ? 

6. Apakah Leverage, Komponen Arus 

Kas, dan Laba Akuntansi berpengaruh 

secara simultan terhadap return saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 

Tahun 2013 s/d 2015  ? 

Kajian Teori 

Return Saham 

Menurut  Hartono (2010:15), 

“Return merupakan hasil yang 

diperoleh melalui kegiatan 

berinvestasi yang dapat berupa return 

yang sudah terjadi (realisasi) atau 

return ekspektasi yang belum terjadi 

namun diharapkan akan terjadi di 

masa mendatang.’’  

Leverage 

leverage merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam membayar utang 
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jangka panjang dilihat dari 

perbandingan antara total utang 

dengan ekuitas suatu perusahaan.  

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Belkaoui ( 2012 : 175 ) 

menyatakan bahwa,” arus kas operasi 

merupakan aktivitas yang menciptakan 

pendapatan, beban, keuntungan, dan 

kerugian laba bersih, yang merupakan 

hasil dari akuntansi dasar akrual. 

Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Belkaoui (2012:175) 

menyatakan bahwa,” Arus kas 

Investasi merupakan peningkatan dan 

penurunan aset tidak lancar seperti 

PPE, aset tidak berwujud, dan 

investasi dalam perusahaan lain.”  

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Arus kas dari aktivitas pembiayaan 

atau pendanaan adalah semua aktivitas 

yang berkaitan dengan upaya untuk 

mendukung operasi perusahaan 

dengan menyediakan kebutuhan dana 

dari berbagai sumbernya beserta 

konsekuensinya. 

Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Ita Trisnawati Vol. 11, No. 1, 

April 2009, Hlm. 65 - 78 dengan 

judul penelitian “Pengaruh 

Economic Value Added, Arus Kas 

Operasi, Residual Income, 

Earnings, dan Market Value 

Added terhadap Return Saham.  

Variabel independen adalah 

economic value added, arus kas 

opersi, residual income, earnings 

dan market value added. 

Sedangkan variabel dependen 

adalah return saham. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa 

EVA, arus kas Operasi, residual 

income, earnings, MVA dan 

operating leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. Perbedaan dengan 

penelitian Trisnawati (2009)  

terletak pada variabel independen,  

menggunakan variabel independen 

yakni masing-masing economic 

value added, arus kas opersi, 

residual income, earnings dan 

market value added perusahaan 

sedangkan penelitian ini 

menggunakan variabel independen 

leverage, arus kas operasi, arus kas 

investasi, arus kas pendanaan dan 

laba akuntansi. 

2. I G.K. A. ULUPUI (2007) dengan 

judul penelitian “Analisis Pengruh 

Rasio Likuiditas, leverage, 

Aktivitas, dan Profitabilitas 

terhadap Return Saham (Studi 

pada Perusahaan Makanan dan 

Minuman dengan Kategori Industri 

Barang Konsumsi di BEJ). 

Variabel independen adalah rasio 
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likuiditas, leverage, aktivitas, 

profitabilitas. Sedangkan variabel 

dependen adalah return saham. 

Hasil penelitian menyimpulkan 

rasio likuiditas dan profitabiltas 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham, leverage 

berpengaruh positif namun tidak 

signifikan, dan aktivitas 

menunjukkan hasil yang negatif 

serta tidak signifikan terhadap 

return saham. 

II. METODE 

Identifikasi variabel penelitian 

a. Variabel Terikat (Dependent 

Variabel) 

Yang menjadi variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah Return saham 

(Y). 

b. Variabel Bebas (Independent 

Variable) 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas atau independent 

variable adalah Leverage (X1), Arus 

Kas Operasi (X2), Arus Kas Investasi 

(X3), Arus Kas Pendanaan (X4), Laba 

Akuntansi (X5). 

Teknik Penelitian dan Pendekatan 

Menurut Sugiyono (2013: 8), 

yang dimaksud dengan metode 

penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Dalam kegiatan 

perhitungan, peneliti menggunakan 

bantuan program software SPSS versi 

21 for Windows.  

Teknik penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kasual 

(sebab akibat). Menurut Kuncoro 

(2009:271),“penelitian kausal 

berusaha mengamati alasan atau 

penyebab terjadinya sebuah fenomena 

yang diteliti”. 

Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian dilakukan di 

Perusahaan Manufaktur sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2015  yang 

beralamat di Jln. Jend. Sudirman kav. 

52-53 Jakarta Selatan. Data diperoleh 

dari website www.idx.co.id yang 

merupakan situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Waktu penelitian 4 bulan yaitu 

terhitung mulai Maret sampai dengan  

Juni 2017. 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur sektor 
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barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

dari tahun 2013 s/d 2015 terdiri dari 

40 perusahaan. 

Dalam penelitian yang 

digunakan sebagai kriteria sampel 

perusahaan merujuk pada penelitian 

sebelumnya Pratama dan Alfian 

(2014), yakni sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI periode tahun 2013 s/d 2015. 

2. Perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI dan mempublikasikan 

laporan keuangan tahunan 

berturut – turut selama periode 

tahun 2013 s/d 2015. 

3. Perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang mengalami 

laba selama periode penelitian 

mulai tahun 2013 s/d 2015. 

Tabel 2.1 

Proses Pengambilan Sampel Penelitian 

Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Sumber Dalam  penelitian  ini  

data  yang  digunakan  adalah  data  

yang  bersifat kuantitatif  karena  

dinyatakan  dengan  angka-angka  

yang  menunjukkan  nilai terhadap 

besaran atas variabel yang 

diwakilinya. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Menurut Sugiyono 

(2010 :137) adalah, ”Sumber  data  

yang  tidak  langsung  memberi kan  

data kepada pengumpul data , 

misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen”. 

Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan (Library 

Research) 

No  Karaktristik Sampel Jumlah  

1 

Perusahaan 

manufaktur sektor 

barang konsumsi 

yang terdaftar di BEI 

periode tahun 2013 

s/d 2015. 

40 

2 

Perusahaan 

manufaktur sektor 

barang konsumsi 

yang tidak 

mempublikasikan 

laporan secara rutin 

tahun 2013 s/d 2015 

(6) 

3 

Perusahaan yang 

mengalami rugi 

selama periode 2013 

s/d 2015 

(10) 

 Jumlah 24 

 
Unit Sampel 

Penelitian (24 x 3 ) 
72 
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Bahan yang dikumpulkan tersebut 

merupakan uraian teoritis perihal 

hubungan atau pengaruh leverage 

yang di ukur dengan debt to 

equity ratio, komponen arus kas 

yang diinterpretasikan melalui 

arus kas operasi, arus kas 

investasi, dan arus kas pendanaan, 

sertalaba akunansi yang di ukur 

denganearning after taxsterhadap 

returni saham perusahaan yang di 

ukur dengan hasil bagi dari selisih 

antara harga saham periode 

sekarang dengan harga saham 

periode sebelum. 

b. File Research 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara 

mencari dan mengumpulkan data-

data tersebut meliputi data tentang 

leverage, komponen arus kas, laba 

akuntansi dan return saham 

perusahaan yang diperoleh 

melalui browsing di website resmi 

Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id. 

Teknik Analisis Data 

Adapun langkah-langkah analisi 

yang digunakan sebagai berikut: 

a. Uji Asumsi Klasik 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil Penelitian 

Alat analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda dan data penelitian yang 

digunakan adalah data sekunder, maka 

untuk memenuhi syarat yang 

digunakan dalam penggunaan model 

regresi linier berganda perlu dilakukan 

pengujian atas beberapa asumsi klasik 

yaitu : 

  Pengujian Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013:163), dasar 

pengambilan keputusan dari analisis 

normal probability plot adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 3.1 diketahui bahwa 

data telah berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan gambar tersebut sudah 

memenuhi dasar pengambilan keputusan, 
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bahwa data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal menunjukkan pola distribusi 

normal, sehingga model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

b) Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2013:105), “uji 

multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas 

(independent)”. Berikut merupakan hasil 

uji multikolinieritas : 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

DER ,953 1,050 

Arus_Kas_Operasi ,985 1,015 

Arus_Kas_Investasi ,920 1,086 

Arus_Kas_Pendanaa

n 
,955 1,047 

Laba_Akuntansi ,988 1,012 

a. Dependent Variable: Return_Saham 

Uji asumsi Klasik yang kedua adalah 

uji multikolinearitas. Pada model 

regresi yang baik seharusnya antara 

variabel independen tidak terjadi 

korelasi. Berdasarkan tabel 3.2 dapat 

dilihat bahwa semua variabel X 

memiliki nilai Tolerance yang lebih 

besar dari 0,10 dan VIF yang lebih 

kecil dari 10, dengan demikian dalam 

model ini tidak ada masalah 

multikolinieritas, hal ini berarti antar 

variabel independen tidak terjadi 

korelasi. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013:139), “uji 

heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain”. 

model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Berikut Hasil uji heteroskedastisitas 

dengan menggunakan grafik scatterplot : 

 

Berdasarkan gambar 3.3 yang di 

tunjukkan oleh grafik scatterplot terlihat 

bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik di atas maupun di 

bawah angka 0 pada sumbu Y. Dan ini 

menunjukkan bahwa model regresi ini 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d) Uji Autokorelasi 

Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. 

pengujian ini akan menggunakan uji 

Durbin-Watson (DW test) yang 

menyaratkan adanya konstanta 
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(intercept) dalam model regresi dan 

tidak ada variabel lagi di antara variabel 

independen. 

Hasil uji Durbin-Watson (DW test) 

Model Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,98718 1,978 

Hasil uji autokorelasi ditunjukkan 

pada tabel 4.8 di atas. Yaitu dapat 

dilihat pada nilai Durbin Watson 

sebesar 1,978 dengan preditor 5 buah 

(K=5) dan sampel sebanyak 24 

perusahaan dengan periode 3 tahun 

(n=72), berdasarkan tabel D-W dengan 

tingkat signifikan 0,05 maka dapat 

ditentukan nilai (du) sebesar 1,769 serta 

nilai 4 – du = 4 – 1,769 = 2,231 dengan 

demikian nilai du < DW < 4 – du yaitu 

1,769 < 1.978 < 2,231. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi positif maupun negatif 

pada model regresi tersebut, sehingga 

model regresi tersebut sudah bebas dari 

masalah autokorelasi. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Persamaan umum regresi dalam 

penelitian ini adalah  : 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 1,239 3,111  

DER ,254 ,177 ,164 

Arus_Kas_Operasi ,055 ,064 ,096 

Arus_Kas_Investas

i 
,189 ,128 ,172 

Arus_Kas_Pendan

aan 
-,196 ,152 -,147 

Laba_Akuntansi -,143 ,049 -,330 

a. Dependent Variable: Retirn_Saham 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, maka 

di dapat persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

 

Pengujian Hipotesis 

a) Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 

Jika nilai signifikan < 0.05 maka 

variabel bebas secara individu 

berpengaruh ( signifikan) terhadap 

variabel return saham. 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

(uji F) 

Berikut ini adalah hasil dari 

pengujian secara simultan menggunakan 

uji F yang nilainya akan di bandingkan 

dengan signifikansi 0,05 atau 5%. 

Model t Sig. 

1 

(Constant) ,398 ,692 

DER 1,433 ,157 

Arus_Kas_Operasi ,858 ,394 

Arus_Kas_Investasi 1,482 ,143 

Arus_Kas_Pendanaa

n 
-1,288 ,202 

Laba_Akuntansi -2,943 ,004 

Y = a + β1X1+ β2X1 + β3X3+ e 

;b4X4+ e 

 

Y = 1,239+ 0,254DER +0,055AKO + 0,189AKI -0,196AKP - 0,143LA+ e 
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Kesimpulan 

Jenis Uji Variabel Nilai 

Signifika

n 

Kriteria 

Uji t 

(Parsial) 

Leverage 0,157>0,

05 

Leverage  

berpengar

uh tidak 

signifikan 

terhadap 

Return 

Saham. 

Uji t 

(Parsial) 

Arus Kas 

Operasi 

0,394> 

0,05 

Arus Kas 

Operasi 

berpengar

uh tidak 

signifikan 

terhadap 

Return 

Saham. 

Uji t 

(Parsial) 

Arus kas 

investasi 

0,143> 

0,05 

Arus kas 

investasi 

berpengar

uh tidak 

signifikan 

terhadap 

Return 

Saham. 

Uji t 

(Parsial) 

Arus kas 

pendanaa

n 

0,202> 

0,05 

Arus kas 

pendanaa

n  

berpengar

uh tidak 

signifikan 

terhadap 

Return 

Saham. 

Uji t 

(Parsial) 

Laba 

Akuntans

i 

0,004<0,

05 

Laba 

Akuntansi 

berpengar

uh 

signifikan 

negatif  

terhadap 

Return 

Saham. 

Uji F 

(Simulta

n) 

Debt to 

Equity 

Ratio, 

Arus Kas 

Operasi, 

Arus kas 

investasi, 

dan Arus 

kas 

pendanaa

n, dan 

laba 

akuntansi 

0,020<0,

05 

Debt to 

Equity 

Ratio, 

Arus Kas 

Operasi, 

Arus kas 

investasi, 

dan Arus 

kas 

pendanaa

n, dan 

laba 

akuntansi 

secara 

simultan 

berpengar

uh 

signifikan 

terhadap 

Return 

Saham. 
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